
PROJEKT ZDRAVJE V SKUPINI SLONČKI 

 

V skupini Slončki so otroci stari od 4 do 6 let. Otroci vedo že veliko o tem, kako skrbimo za 

svoje zdravje, a smo se kljub temu o tej temi veliko pogovarjali. 

Že od samega začetka, ko smo se po Covidu vrnili v vrtec, smo se navajali na redno in 

pravilno umivanje rok. Otrokom je kmalu prišlo v navado, da morajo pred obroki in po obisku 

stranišča vedno umiti roke. V umivalnicah smo obesili tudi slike s potekom pravilnega 

umivanja rok, ki so jim bile v pomoč. 

Veliko smo govorili tudi o zdravem prehranjevanju. Povedali smo, da je potrebno piti veliko 

vode ali čaja ter čim manj sladkih pijač. V igralnici sva uredili kotiček, da so imeli otroci pijačo 

vedno na dosegu. Vsakodnevno smo jedli sadje. Nekajkrat smo naredili tudi sadni smoothie. 

Tako so sadje poskusili tudi tisti, ki ga nimajo preveč radi. Velik poudarek pa smo namenili 

temu, da so otroci začeli jesti raznovrstno prehrano. Na tem področju je bil opažen tudi 

največji napredek. Na začetku so zelenjavo samo poskušali, na koncu leta pa sva ugotovili, da 

je polovica otrok v skupini začela jesti vso hrano. Otroci so bili še posebno veseli, ko so nas 

prišli pohvalit tudi kuharji. 

Vsakodnevno smo se odpravili ven na svež zrak. Več časa smo preživeli v naravi in se veliko 

gibali. Odpravili smo se na daljše pohode ali pa se v gozdu igrali različne gibalne igre. Večkrat 

smo za umiritev izvedli masaže. Otroci so se med seboj masirali in pri tem zelo uživali. 

Nismo pozabili niti na počitek. Otroci so vsak dan za najmanj eno uro legli na ležalnike in 

počivali. Skoraj vsi so tudi zaspali. 

Naučili smo se, da moramo tako kot za sebe, poskrbeti tudi za naravo, saj je naše zdravje 

odvisno tudi od nje. Naučili smo se pravilnega ločevanja odpadkov. 

Obiskala nas je medicinska sestra, ki nam je še enkrat predstavila pravilno umivanje rok ter 

nam povedala in pokazala, kako pravilno umivamo zobe. Obiskala nas je tudi učenka 

osnovne šole iz Velikih Lašč, Kaja, ki nam je demonstrirala nudenje prve pomoči in nam 

povedala, kako lahko tudi mi pomagamo ljudem v težavah. 

 

Tadeja Korelc in Andreja Malnar 

 

 

 


